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A pós-graduação brasileira apresenta um significativo crescimento na última década. A 

presente pesquisa busca mapear este crescimento no contexto de uma disciplina 

específica: a Ciência Política. A análise toma como base três pilares: os textos (teses, ou 

dissertação) produzidos e os perfis de orientandos e orientadores. Com relação aos 

orientadores, buscar-se-á mapear aspectos como: quem são os docentes que compõem 

os Programas; quais são seus interesses de pesquisa e, onde eles foram formados. No 

que tange aos orientandos, pretende-se identificar quem são; de onde vêm e para onde 

vão os alunos de mestrado e doutorado após obtenção do respectivo título; e como eles 

produzem suas dissertações e/ou teses. 

Para atingir estes objetivos, está-se criando um banco de dados no programa SPSS que 

será alimentado: 1) com dados extraídos dos textos produzidos e defendidos nos 

respectivos PPGs, 2) com dados retirados do currículo Lattes do discente e 3) do 

currículo Lattes do docente. 

Os trabalhos defendidos em 2011 foram escolhidos como recorte inicial. Espera-se, a 

seguir, alimentar o banco de dados a partir da inclusão do maior número possível de 

trabalhos com a incorporação de dissertações/teses defendidos em outros anos. 

Pretende-se contribuir para que a Ciência Política brasileira seja pensada enquanto uma 

disciplina em âmbito nacional. 
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